
Postgraduaat in de 
Psychotherapie 

 

 Optie Volwassenen 
 
 
 

Start nieuwe opleidingscyclus 

oktober 2022- juni 2026 
 
 
 

✓  Integratieve opleiding 
De opleiding is integratief. Kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische 
behandelwijzen vanuit de 4 hoofdstromingen — de cliëntgericht-experiëntiële psycho- 
therapie, de cognitieve gedragstherapie, de psychoanalytische therapie en de systeem- 
therapie — worden aangeboden en geïntegreerd in de psychotherapeutische werkwijze. 

✓  Doelstellingen 
Naast het verwerven van een therapeutische luisterhouding en attitude wordt aandacht 
gegeven aan het installeren en in stand houden van de therapeutische relatie; aan het 
hanteren van de therapeutische relatie om persoonlijkheidsverandering te bewerkstelligen; 
en aan het faciliteren van intrapersoonlijke en interpersoonlijke veranderingsprocessen via 
het beïnvloeden van cognities, beleving, gedrag en interpersoonlijk functioneren. 
Verschillende contexten en systemen komen hierbij aan de orde. 

 

✓  Toelatingsvoorwaarden 
• Artsen (in opleiding) met specialisatie psychiatrie volwassenen, en masters klinische 

psychologie en orthopedagogiek. 

• Artsen met specialisatie in huisartsgeneeskunde (max. 10%) kunnen toegelaten worden  
op basis van een aanvraagdossier dat voldoende garanties voor stage-praktijk biedt. 

• Kandidaten moeten werkzaam zijn in een klinische setting voor volwassenen (10 cliënten 
of cliëntsystemen minimaal per week in begeleiding). 
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Erkenning 

Erkend door Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en 
Counseling  (VVCEPC) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).  De 
opleiding wordt erkend volgens het stelsel van educatief verlof. 

Opleidingsstaf 

Greet Vanaerschot (coördinator), Els Brunfaut, Jan Callens, Ayse Dogan, Ellen Gunst, 
Marc Hebbrecht, Anne Neyskens, Linda Van Nuffel, Nils Verbeeck. 
Academisch verantwoordelijke : Prof. dr. G. Vanaerschot  

Docenten 

Gerenomeerde psychotherapeuten uit België, gastdocenten binnen en buiten Europa. 

Locatie 
Campus Duffel         Campus Drie Eiken 
Stationsstraat 22c.      Universiteitsplein 1  
2570 Duffel        2610  Wilrijk 

Timing 

4 deeltijdse opleidingsjaren op donderdag (van 13.30 tot 19.30 uur) met af en toe een 
tweedaagse op vrijdag en zaterdag. 

Kostprijs 

€ 2.500,-  per academiejaar. Selectiegesprekken: 2 x € 60,- 
Er is financiële tegemoetkoming mogelijk via KMO-portefeuille. 

Informatie & kandidaatstelling 

• Uitgebreide programma-informatie is beschikbaar op 
www.uantwerpen.be/pavo-psychotherapie-volwassenen  

• Kandidaten kunnen hier een aanmeldingsformulier downloaden 

• Tot uiterlijk eind april 2022 kan een CV en gemotiveerd schrijven ingediend worden 
bij Stephanie.Goovaerts@uantwerpen.be 

Selectie 

Mei-juni 2022 op grond van diploma, werksetting en selectiegesprek. 
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